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Mutirão recolhe  
mais de 70 quilos 

de lixo da praia, 
 em Jacarecica
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GESTÃO MAIS HUMANIZADA: GOVERNADOR PAULO DANTAS APOSTA NA FORÇA FEMININA PARA DAR CONTINUIDADE AO GOVERNO

Gestão com toque feminino

A Companhia de Sane-
amento de Alagoas (Casal) 
e a Agreste Saneamento 
informam que, nos dias 17 e 
18 (terça e quarta) de maio, 
haverá uma parada progra-
mada no Sistema Coletivo do 
Agreste, para a realização de 
serviços de limpeza e manu-
tenção de equipamentos. 
A medida é necessária para 
garantir o funcionamento 
adequado do sistema e evitar 
prejuízos ao abastecimento da 
população. As atividades serão 

realizadas na Estação de Trata-
mento de Água (ETA) Morro 
do Gaia, na Estação Elevató-
ria de Água Tratada (EEAT-1), 
ambas situadas em São Brás, 
na EEAT de Campo Grande e 
nas adutoras. A manutenção 
preventiva do Sistema Coletivo 
do Agreste é para melhorar o 
abastecimento das seguintes 
cidades: São Brás, Olho D’água 
Grande, Campo Grande, Girau 
do Ponciano, Lagoa da Canoa, 
Feira Grande, Coité do Nóia e 
parte baixa de Arapiraca. 

O governador Paulo Dantas 
deu posse ao novo secreta-
riado do Governo de Alagoas, 
que entra para a história com 
a composição majoritária de 
mulheres. São 12 mulheres e 11 

homens no primeiro escalão. 
A posse foi realizada hoje, no 
Palácio República dos Palma-
res. Em seguida, aconteceu a 
primeira reunião de trabalho 
com todo o secretariado já para 

estabelecer as novas diretrizes 
do governo. “Vou me empenhar 
muito, trabalhar muito com 
foco e planejamento e cobrar 
resultados com agilidade”, afir-
mou. Paulo afirmou que não 

sossegará enquanto não conse-
guir resolver todas as demandas 
que aportarem. “Desde o secre-
tário ao servidor que está na 
ponta, todos são importantes. 
Nós temos que estar à dispo-

sição da sociedade para fazer 
uma administração próxima, 
humana, colocando-se no lugar 
do outro. Esse é nosso objetivo 
fazer bem comum”, enfatizou. 
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   PARADA PROGRAMADA

PRESENÇA FEMININA

Em 12 cargos de comando que integram o primeiro escalão da gestão de Paulo Dantas; Governador aposta na competência da mulher para uma gestão mais humanizada

Daniel Paulista 
assume CRB 
após saída de 
Marcelo Cabo

No CSA, técnico 
Mozart Santos 
balança no cargo 
depois de empate

   ESPORTES

Desmanche de  
motos roubadas  
ocorria numa casa 
na Chã de Jaqueira

Homem invade  
casa de irmão e  
o executa a tiros,  
no Trapiche

SSP muda toda 
a sua estrutura  
de comando  
em Alagoas

Polícia Civil  
interroga o  
‘motorista  
exibido’ 

   POLÍCIA

Pei Fon/Secom

Parte do Agreste fica sem 
água amanhã e na quarta
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O PARLAMENTO Estadual, liderado por Marcelo Victor, foi decisivo 
para que Renan Filho seja lembrado na história. 

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Wadson Regis*

Você sabia que o MDB chegaria às eleições de outubro 
sem governador e com apenas um deputado estadual? 
Pois é... só Galba Novaes. Cinco, inclusive Paulo Dantas, 
haviam dado a palavra de que marchariam para onde 
Marcelo Victor estivesse. 

Você sabia que Arthur Lira jogou todas as fichas para 
que Renan Filho não concluísse o mandato e ele (Arthur) 
virasse o principal avalista das eleições de outubro? Ele 
não acreditava na renúncia de Renan Filho e Marcelo 
Victor nunca duvidou e por isso posicionou Paulo Dantas 
como o nome escolhido pela Assembleia Legislativa.

Você sabia que Renan Filho só decidiu a candidatura 
ao Senado pela confiança na parceria política firmada 
com Marcelo Victor? Diferente do que muita gente pensa, 
Marcelo viabilizou Renan Filho eleitoralmente.

O Parlamento Estadual, liderado por Marcelo Victor, foi 
decisivo para que Renan Filho seja lembrado na história. 
Os Calheiristas (de carteirinha) são unânimes, há muito 
tempo, de que Marcelo Victor (como presidente do Parla-
mento) foi o melhor deputado para o Governo.

O que todos sabem é que havia uma rivalidade política 
entre Renan Filho e Marcelo Victor. Natural no processo 
democrático, mas Marcelo salvou os Calheiros. O que 
todos falavam (na boca miúda) era que Marcelo Victor e 
Arthur Lira dificilmente chegariam juntos nas conven-
ções. Era claro, porque enquanto Marcelo trabalhava o 
firmamento de Paulo Dantas, Arthur não acreditava na 
vitória e buscava outro nome. Discussão natural, afinal 
nem tudo são flores num processo complexo como esse.

Uma das verdades é que Marcelo Victor, com o posi-
cionamento de Paulo Dantas garantido para assumir o 
Governo de Alagoas, precisaria da aprovação de Renan 
Filho para fortalecer o projeto, mas Arthur Lira nunca 
escondeu que não estaria no mesmo palanque dos 
Renan’s. O entrave era a parceria política de Arthur com o 
presidente Bolsonaro.

O divórcio era evidente e a separação foi o elo que 
faltava para aproximar o grupo de Marcelo com os Calhei-
ros. Ele garantiu que iria construir uma ampla frente polí-
tica e aí está!

O primeiro turno desta história chega ao fim com 
Marcelo no MDB, preenchendo o bloco do partido com 
14 deputados, mais outros que estarão no PT/PV/PCdoB, 
formando 16 deputados estaduais que buscarão a reelei-
ção.

Paulo Dantas é o governador eleito pela Assembleia 
pelo protagonismo de Marcelo Victor e se conquistar a 
reeleição o governador terá seu carimbo. A partir daí é 
outra história.

O relato é uma defesa ao político que reposicionou a 
Assembleia Legislativa enquanto Poder representativo, 
que manteve unidade mesmo com as opiniões divergen-
tes no parlamento e que, ao seu modo, após a inesperada 
perda do União Brasil, manteve a liderança, na aliança 
política com o MDB.

Para quem pensa que Marcelo se rendeu aos Calheiros 
eu pergunto:

1 – Com a reeleição dos deputados aliados de Marcelo 
Victor, quem comandará a próxima Mesa Diretora da ALE?

2 – Paulo Dantas, filiado desde sempre no MDB, chegará 
ao governo indicado por quem?

3 – Se Paulo Dantas vencer a eleição para o Governo, 
quem será lembrado como mentor da conquista?

Vencer é o lema de Marcelo. Observe por esse ângulo.
Disse o pensador: “Os maiores medem cuidadosa-

mente as suas intervenções. Fazem dela uma arte”.
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Victor; o enigma do silêncio
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EXPEDIENTE

Vou narrar as cenas para avivar a memória:
Cena 1
O atacante prepara-se para cobrar o tiro de canto (escanteio) 

quando, repentinamente, o auxiliar (bandeirinha) toma sua 
frente impedindo a reposição da bola ao jogo.

Isso acontece porque o árbitro interrompeu a autorização 
que estava prestes a acontecer e se dirigiu à grande área para 
advertir os jogadores que estavam se agarrando que puniria o 
infrator, como manda a regra.

Cena 2
Bola na marca do pênalti, atacante posicionado para a 

cobrança e o goleiro na linha do gol. Falta somente o árbitro 
trilar o apito, mas eis que ele resolve dizer ao goleiro que ele terá 
que cumprir a regra, depois se dirige ao jogador encarregado da 
cobrança da penalidade para lhe dizer que ele também teria que 
cumprir a regra.

Antes de chegar até o local onde vai acompanhar o lance, 
percorre toda a linha da grande área e explica aos dois times que, 
segundo a regra, eles somente poderão avançar sobre a grande 
área após a bola em movimento.

Cena 3
Numa cobrança de falta, com a barreira posicionada e o 

atacante a três passos da bola, o árbitro se dirige até os jogadores 
do paredão humano e explica a regra que determina punição 
ao jogador que erguer o braço para impedir a trajetória da bola.

Agora vamos para outras cenas:
Cena 1
O goleiro se prepara para repor a bola em jogo no famoso tiro 

de meta, que agora pode ser cobrado para outro jogador dentro 
da grande área. Surpreendentemente o árbitro não vai até os 
atletas para explicar a regra e suas punições.

Cena 2
O atleta prepara-se para arremessar a bola na lateral do 

campo e é desprezado pelo árbitro, que não vai até ele para 
adverti-lo sobre como segurar a bola de acordo com as normas. 
No máximo manda ele recuar dois metros dos oito que ele já 
avançou.

Cena 3
O goleiro chuta a bola em direção ao atacante posicionado 

no campo adversário, que se esforçará para disputar com o 
zagueiro a posse da pelota. No corpo a corpo, sobram cotove-
ladas e carrinhos destruidores da anatomia humana. Pasmem! 
Isso ocorre sem que o árbitro, antes do tiro de meta, procure os 
jogadores e explique a eles que MMA acontece num ringue.

Brincadeiras e exageros à parte, pretendo mesmo é colocar 
foco sobre uma prática do jogo de futebol que não deveria mais 
existir.

Essa intervenção do árbitro para explicar regras só acon-
tece no futebol e em lutas de Boxe ou Livre. No meu entender, 
não é esse o papel do famoso “juiz”. Ele está ali para assinalar as 
infrações e aplicar as punições estabelecidas pelas normas do 
esporte.

Todo jogador de futebol, ou de qualquer outro esporte, tem 
que saber as regras antes da competição começar. Se o árbitro 
quer atuar contribuindo para o bom andamento do jogo, pode, 
e deve, acalmar os agressivos e cobrar deles mais profissiona-
lismo. Mas nunca perder tempo explicando regras.

Se essa prática fosse a correta, teria que ser adotada em todos 
os momentos da partida.

Alguém já viu árbitro de futebol de salão explicando regras? 
E de basquete, voleibol, 100 metros rasos, natação, maratona ou 
xadrez?

Errou, tem punição e pronto.
Se na cobrança do escanteio um jogador é derrubado ou 

puxado por outro, marca-se a infração da mesma forma que 
acontece após um jogador de beirada lançar a bola na área.

Se, no pênalti, o goleiro impede o gol por ter se adiantado 
antes da hora, manda-se voltar a cobrança e pune-se o infrator. 
O mesmo se houver invasão da área.

A falta foi cobrada e um dos jogadores da barreira desviou 
a bola com o braço. Sem problema: marca-se a penalidade. Ele 
não vai reclamar. Conhece essa regra desde criança.

Árbitro no campo não é professor 
de regras do futebol

   ARTIGO  |  Edberto Ticianeli*
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Foram publicadas, na 
edição suplementar do Diário 
Oficial do Estado (DOE), de 
ontem, as trocas dos coman-
dos da Polícia Civil (PC), da 
Polícia Militar (PM), e do 
Corpo de Bombeiros Militar 
(CBM) de Alagoas. As nomea-
ções aconteceram no mesmo 

dia em que Paulo Dantas 
(MDB) foi eleito governador 
de Alagoas depois de elei-
ções indiretas na Assembleia 
Legislativa do Estado (ALE).

O delegado Gustavo 
Xavier  do Nascimento, 
ex-tenente da Polícia Militar 
de Pernambuco (PM/PE) e 

que estava à frente da Gerên-
cia de Recursos Especiais da 
Divisão Especial de Investiga-
ção e Capturas (GRE/DEIC), 
vai ser novo delegado-geral 
da Polícia Civil, no lugar de 
Carlos Alberto Rocha Fernan-
des Reis.

Na Polícia Militar, o coro-

nel Paulo Amorim Feitosa 
Filho foi nomeado como o 
novo comandante-geral. Ele 
substitui o coronel Welling-
ton Bittencourt Maranhão de 
Araújo. Já o coronel Jacques 
Wolbeck Godoy assume 
o comando do Corpo de 
Bombeiros, no lugar de André 

Alessandro Madeiro, que vai 
exercer, a partir de agora, a 
coordenação da Assessoria 
Militar do Gabinete do Gover-
nador. Além das trocas nas 
instituições, o secretariado 
de Paulo Dantas também foi 
conhecido no DOE de ontem. 
Eles tomaram posse hoje.

GABINETE MILITAR DO PALÁCIO tem novo coordenador.Polícia
OS GESTORES JÁ TOMARAM Posse e estão formando suas equipes de trabalho nas corporações, alinhados com titular da SSP

Nomeados novos comandantes 
da PC, PM e Corpo de Bombeiros
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Ascom PC Um homem de 31 anos, 
identificado como Ednaldo 
dos Santos Gomes, foi assas-
sinado a tiros pelo próprio 
irmão, ontem à noite, no 
Trapiche da Barra. Para 
cometer o crime, o matador 
invadiu a casa do irmão. A 
esposa da vítima presen-
ciou o homicídio. Até o final 
da manhã de hoje, ninguém 
havia sido preso. A Polícia 
Civil também não divulgou o 
nome do assassino. 

A guarnição da Base 
Comunitária do Vergel, que 
pertence ao 1° Batalhão de 
Polícia Militar (BPM), foi 
acionada para atender a uma 
denúncia de vítima de arma 
de fogo na Rua professor 
Almeida Leite, no Trapiche da 
Barra. Quando chegou à casa 

de Ednaldo, por volta das 23h, 
a vítima já estava sem vida.

De acordo com a esposa de 
Ednaldo, que é testemunha 
ocular do crime, o acusado 
é seu vizinho. Ele invadiu a 
casa, agrediu a vítima e depois 
efetuou vários disparos de 
arma de fogo. Ainda segundo 
a testemunha, o suspeito já 
tem passagem pela polícia, 
por porte ilegal de arma de 
fogo e violência doméstica.

Já a vítima, também tinha 
passagem por tentativa de 
homicídio. Equipes da Dele-
gacia de Homicídios e Prote-
ção à Pessoa (DHPP), do 
Instituto de Criminalística 
(IC) e do Instituto Médico 
Legal (IML) também esti-
veram no local. O caso deve 
seguir para investigação. 

Um atentado à bala foi 
registrado em uma choperia 
localizada no Tabuleiro do 
Martins, parte alta da capital. 
Segundo informações repas-
sadas pela Polícia Militar, 
o crime ocorreu no final da 
noite de ontem, por volta da 
meia-noite. Ocupantes de um 
veículo Corsa Classic de cor 
vermelha e placa não anotada 
passaram em frente ao local e 
atiraram contra um rapaz

A vítima, que foi ferida 
no abdome, mão esquerda 
e braço direito, afirmou que 
havia quatro pessoas no 
veículo e que estes tenta-
ram roubá-lo. A vítima foi, 

inicialmente, levada à UPA do 
Tabuleiro e depois foi transfe-
rida para o Hospital Geral do 
Estado. Não há informações 
oficiais sobre o  quadro clínico.

Homicídio
Ainda no Tabuleiro, a 

PM registrou um homicídio 
próximo à sede do Instituto 
Médico Legal. A vítima, iden-
tificada como Lucas Matheus 
da Silva, foi atingido por dois 
disparos de arma de fogo, na 
mão e no pescoço e morreu 
no local. Testemunhas infor-
maram que o autor dos dispa-
ros estava de camisa branca e 
calça jeans. 

   NO TRAPICHE

   TENTATIVA DE MORTE

Criminoso invade casa, 
agride e executa o irmão

Jovem fica ferido em atentado 

à bala em choperia, no Tabuleiro

Policiais civis da Dele-
gacia de Roubos e Furtos de 
Veículos e Cargas (DRFVC), 
sob o comando da delegada 
Maria Angelita, descobri-
ram  um local que servia de 
desmanche de motocicletas, 
no bairro Chã da Jaqueira, 
em Maceió.

Os policiais chegaram 
até o local após recebe-
rem a queixa de roubo de 
uma motocicleta ocorrido 
durante a madrugada da 
última sexta-feira (13). O 
veículo foi levado da Praça 
dos Martírios e tinha equi-
pamento de rastreamento 
instalado pela empresa à 
qual pertencia. Ao serem 
informados, os policiais 
seguiram com as buscas e 
chegaram até uma casa na 
Chã de Jaqueira. 

No local foi encontrada, 
além da motocicleta rastre-
ada, uma outra também com 

queixa de roubo. 
“Nessa residência, os 

criminosos roubavam as 
motos e retiravam as peças 
para serem vendidas no 
mercado ilegal”, disse a dele-
gada Maria Angelita.

Um adolescente foi apre-

endido no local e foi feito o ato 
de apreensão em flagrante. 
Em seguida, foi encami-
nhado para a Delegacia da 
Criança e do Adolescente. As 
demais providências sobre 
as peças e veículos encon-
trados foram tomadas.

A equipe da Delegacia 
Regional de Batalha, coorde-
nada pela delegada Daniella 
Andrade, informa que já 
tomou as providências cabí-
veis em lei em relação a um 
homem que estava impri-
mindo altas velocidades em 
carros, nas estradas do Sertão 
alagoano, principalmente 
nos municípios de Batalha, 
Monteirópolis e Jacaré dos 
Homens, e postando vídeos 

que “viralizaram” nas redes 
sociais.

A delegada disse que o 
homem, de 38 anos de idade, 
foi interrogadopela Polícia 
Civil na Delegacia Regional 
de Batalha, sendo lavrado 
um Termo Circunstanciado 
de Ocorrência (TCO) contra 
ele pelos crimes de direção 
perigosa e incitação ao crime. 
“O procedimento policial foi 
enviado à Justiça juntamente 

com vários vídeos postados 
por este homem, compro-
vando a materialidade do 
crime”, frisou.

Ela disse ainda que todos 
os vídeos postados com o 
autor dirigindo em alta velo-
cidade foram apagados do 
Instagram dele. Antes disso, 
o  homem, identi f icado 
como “Tonho Ferro” já tinha 
pedido desculpas em vídeo 
que postou nas redes sociais.

   “ESTOURO”

   FIM DA LINHA

PC descobre desmanche de 
motos na Chã da Jaqueira

Polícia interroga “motorista 
exibido” das redes sociais

MOTOCICLETAS

Roubadas e desmanchadas foram encontradas na casa dos suspeitos
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Você sabia que o MDB chegaria às eleições de outubro 
sem governador e com apenas um deputado estadual? 
Pois é... só Galba Novaes. Cinco, inclusive Paulo Dantas, 
haviam dado a palavra de que marchariam para onde 
Marcelo Victor estivesse. 

Você sabia que Arthur Lira jogou todas as fichas para 
que Renan Filho não concluísse o mandato e ele (Arthur) 
virasse o principal avalista das eleições de outubro? Ele 
não acreditava na renúncia de Renan Filho e Marcelo 
Victor nunca duvidou e por isso posicionou Paulo Dantas 
como o nome escolhido pela Assembleia Legislativa.

Você sabia que Renan Filho só decidiu a candidatura 
ao Senado pela confiança na parceria política firmada 
com Marcelo Victor? Diferente do que muita gente pensa, 
Marcelo viabilizou Renan Filho eleitoralmente.

O Parlamento Estadual, liderado por Marcelo Victor, foi 
decisivo para que Renan Filho seja lembrado na história. 
Os Calheiristas (de carteirinha) são unânimes, há muito 
tempo, de que Marcelo Victor (como presidente do Parla-
mento) foi o melhor deputado para o Governo.

O que todos sabem é que havia uma rivalidade política 
entre Renan Filho e Marcelo Victor. Natural no processo 
democrático, mas Marcelo salvou os Calheiros. O que 
todos falavam (na boca miúda) era que Marcelo Victor e 
Arthur Lira dificilmente chegariam juntos nas conven-
ções. Era claro, porque enquanto Marcelo trabalhava o 
firmamento de Paulo Dantas, Arthur não acreditava na 
vitória e buscava outro nome. Discussão natural, afinal 
nem tudo são flores num processo complexo como esse.

Uma das verdades é que Marcelo Victor, com o posi-
cionamento de Paulo Dantas garantido para assumir o 
Governo de Alagoas, precisaria da aprovação de Renan 
Filho para fortalecer o projeto, mas Arthur Lira nunca 
escondeu que não estaria no mesmo palanque dos 
Renan’s. O entrave era a parceria política de Arthur com o 
presidente Bolsonaro.

O divórcio era evidente e a separação foi o elo que 
faltava para aproximar o grupo de Marcelo com os Calhei-
ros. Ele garantiu que iria construir uma ampla frente polí-
tica e aí está!

O primeiro turno desta história chega ao fim com 
Marcelo no MDB, preenchendo o bloco do partido com 
14 deputados, mais outros que estarão no PT/PV/PCdoB, 
formando 16 deputados estaduais que buscarão a reelei-
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Paulo Dantas é o governador eleito pela Assembleia 
pelo protagonismo de Marcelo Victor e se conquistar a 
reeleição o governador terá seu carimbo. A partir daí é 
outra história.

O relato é uma defesa ao político que reposicionou a 
Assembleia Legislativa enquanto Poder representativo, 
que manteve unidade mesmo com as opiniões divergen-
tes no parlamento e que, ao seu modo, após a inesperada 
perda do União Brasil, manteve a liderança, na aliança 
política com o MDB.

Para quem pensa que Marcelo se rendeu aos Calheiros 
eu pergunto:

1 – Com a reeleição dos deputados aliados de Marcelo 
Victor, quem comandará a próxima Mesa Diretora da ALE?

2 – Paulo Dantas, filiado desde sempre no MDB, chegará 
ao governo indicado por quem?

3 – Se Paulo Dantas vencer a eleição para o Governo, 
quem será lembrado como mentor da conquista?

Vencer é o lema de Marcelo. Observe por esse ângulo.
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Vou narrar as cenas para avivar a memória:
Cena 1
O atacante prepara-se para cobrar o tiro de canto (escanteio) 

quando, repentinamente, o auxiliar (bandeirinha) toma sua 
frente impedindo a reposição da bola ao jogo.

Isso acontece porque o árbitro interrompeu a autorização 
que estava prestes a acontecer e se dirigiu à grande área para 
advertir os jogadores que estavam se agarrando que puniria o 
infrator, como manda a regra.

Cena 2
Bola na marca do pênalti, atacante posicionado para a 

cobrança e o goleiro na linha do gol. Falta somente o árbitro 
trilar o apito, mas eis que ele resolve dizer ao goleiro que ele terá 
que cumprir a regra, depois se dirige ao jogador encarregado da 
cobrança da penalidade para lhe dizer que ele também teria que 
cumprir a regra.

Antes de chegar até o local onde vai acompanhar o lance, 
percorre toda a linha da grande área e explica aos dois times que, 
segundo a regra, eles somente poderão avançar sobre a grande 
área após a bola em movimento.

Cena 3
Numa cobrança de falta, com a barreira posicionada e o 

atacante a três passos da bola, o árbitro se dirige até os jogadores 
do paredão humano e explica a regra que determina punição 
ao jogador que erguer o braço para impedir a trajetória da bola.

Agora vamos para outras cenas:
Cena 1
O goleiro se prepara para repor a bola em jogo no famoso tiro 

de meta, que agora pode ser cobrado para outro jogador dentro 
da grande área. Surpreendentemente o árbitro não vai até os 
atletas para explicar a regra e suas punições.

Cena 2
O atleta prepara-se para arremessar a bola na lateral do 

campo e é desprezado pelo árbitro, que não vai até ele para 
adverti-lo sobre como segurar a bola de acordo com as normas. 
No máximo manda ele recuar dois metros dos oito que ele já 
avançou.

Cena 3
O goleiro chuta a bola em direção ao atacante posicionado 

no campo adversário, que se esforçará para disputar com o 
zagueiro a posse da pelota. No corpo a corpo, sobram cotove-
ladas e carrinhos destruidores da anatomia humana. Pasmem! 
Isso ocorre sem que o árbitro, antes do tiro de meta, procure os 
jogadores e explique a eles que MMA acontece num ringue.

Brincadeiras e exageros à parte, pretendo mesmo é colocar 
foco sobre uma prática do jogo de futebol que não deveria mais 
existir.

Essa intervenção do árbitro para explicar regras só acon-
tece no futebol e em lutas de Boxe ou Livre. No meu entender, 
não é esse o papel do famoso “juiz”. Ele está ali para assinalar as 
infrações e aplicar as punições estabelecidas pelas normas do 
esporte.

Todo jogador de futebol, ou de qualquer outro esporte, tem 
que saber as regras antes da competição começar. Se o árbitro 
quer atuar contribuindo para o bom andamento do jogo, pode, 
e deve, acalmar os agressivos e cobrar deles mais profissiona-
lismo. Mas nunca perder tempo explicando regras.

Se essa prática fosse a correta, teria que ser adotada em todos 
os momentos da partida.

Alguém já viu árbitro de futebol de salão explicando regras? 
E de basquete, voleibol, 100 metros rasos, natação, maratona ou 
xadrez?

Errou, tem punição e pronto.
Se na cobrança do escanteio um jogador é derrubado ou 

puxado por outro, marca-se a infração da mesma forma que 
acontece após um jogador de beirada lançar a bola na área.

Se, no pênalti, o goleiro impede o gol por ter se adiantado 
antes da hora, manda-se voltar a cobrança e pune-se o infrator. 
O mesmo se houver invasão da área.

A falta foi cobrada e um dos jogadores da barreira desviou 
a bola com o braço. Sem problema: marca-se a penalidade. Ele 
não vai reclamar. Conhece essa regra desde criança.

Árbitro no campo não é professor 
de regras do futebol

   ARTIGO  |  Edberto Ticianeli*
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Com o compromisso 
de melhorar os índices 
sociais e dar continuidade 
ao processo de desenvolvi-
mento do Estado, o ex-depu-
tado estadual Paulo Dantas 
assumiu oficialmente o 
Governo de Alagoas ontem 
à tarde, em cerimônia de 
transmissão de cargo reali-
zada no Palácio Marechal 
Floriano Peixoto. O evento 
contou com a presença de 
diversas autoridades políti-
cas e representantes do Judi-
ciário alagoano. 

Paulo Dantas assume o 
governo após obter 21 dos 
25 votos dos deputados esta-
duais presentes à soleni-
dade de eleição indireta na 
Assembleia Legislativa. Ao 
lado do seu vice-governador, 
o médico cardiologista José 
Wanderley Neto, Dantas 
comandará o Executivo até o 
dia 31 de dezembro de 2022.

O ex-deputado estadual 
foi eleito devido à vacância 
dos cargos de governador 
e vice, uma vez que o então 
governador Renan Filho 
renunciou ao mandato para 

disputar uma vaga para o 
Senado nas eleições deste 
ano, e o vice-governador, 
Luciano Barbosa (MDB) foi 
eleito prefeito do município 
de Arapiraca em 2020. 

O presidente da Assem-
bleia Legislativa (ALE), 
deputado estadual Marcelo 
Victor (MDB),  sucessor 
natural da cadeira de gover-
nador, decidiu não assu-
mir o cargo para disputar a 
reeleição para a Casa Tavares 

Bastos. Com essa decisão, o 
presidente do Tribunal de 
Justiça de Alagoas, desem-
bargador Klever Loureiro, 
terceiro na linha sucessória, 
assumiu o Governo, cargo 
no qual permaneceu até  
domingo.

E m  s e u  p r i m e i r o 
discurso como governador 
de Alagoas, Paulo Dantas 
pontuou que seu trabalho 
será voltado para melhorar 
os índices sociais do Estado. 

E garantiu que sua gestão 
será baseada no respeito à 
independência e harmonia 
entre os Poderes. 

“Eu vou trabalhar para 
que os nossos alunos alcan-
cem bons resultados nas 
olimpíadas escolares, que 
sejam aprovados no Enem 
ou que sigam sua profissão 
técnica. Vou trabalhar para 
que a mãe não veja seu filho 
entrar no mundo do crime 
por falta de oportunidade 

de emprego, de lazer e de 
moradia. Vou acordar todos 
os dias cedo para traba-
lhar para que Alagoas siga 
mudando e transformando 
a vida da nossa gente”.

O ex-governador Klever 
Loureiro, que reassume a 
presidência do Tribunal de 
Justiça, agradeceu o apoio 
recebido enquanto esteve à 
frente do cargo, ressaltando 
que se manteve firme para 
dar continuidade ao anda-
mento da máquina pública. 

“Disse na minha posse 
e repito agora que, jamais, 
nem mesmo em sonho, 
imaginei governar o estado 
de Alagoas.  Essa possi-
bilidade não me passou 
pela cabeça. Mas, Deus 
me concedeu essa honra-
ria, porque eu estava como 
presidente do TJ, e, como 
governador, procurei dar 
sequência à proposta admi-
nistrativa que aqui encon-
trei, sempre com meu estilo 
reservado, humilde como 
s o u  p o r  n a t u rez a ,  m a s 
firme e disposto a cumprir a 
missão até o fim. Conduzi o 
Estado com a simplicidade 
que caracteriza meu estilo, 
mas com a firmeza e impar-
cialidade de magistrado”. 

“VOU ACORDAR MAIS CEDO para trabalhar todos os dias
 por Alagoas”, disse Paulo Dantas na solenidade de posse.Política

TRANSMISSÃO de cargo ocorreu ontem, no Palácio Marechal Floriano Peixoto após eleição na Assembleia

Paulo Dantas assume o governo
com a promessa de continuidade

C o e r e n t e  c o m  s e u 
discurso de posse, o gover-
nador Paulo Dantas (MDB) 
escolheu mais mulheres do 
que homens para compor 
seu secretariado. Dos 23 
cargos de primeiro escalão, 
12 foram confiados a elas, 
incluindo algumas secre-
tárias que permaneceram 
nos cargos, a exemplo de 
Mellina Freitas (Cultura) e 
Maria José da Silva (Mulher e 
Direitos Humanos). Entre os 
secretários, destaque para 
George Santoro, que retorna 
à Secretaria Estadual da 
Fazenda (Sefaz). 

“A melhor forma de reco-
nhecer de verdade o valor 
das mulheres alagoanas é 

trabalhar para mudar essa 
estrutura machista secu-
lar que existe em nosso 
Estado”, afirmou Dantas, em 
seu discurso, quando anun-
ciou que no seu governo as 
mulheres seriam maioria. 
“Pela primeira vez na histó-
ria de Alagoas e na história 
do Brasil, o primeiro escalão 
do governo será ocupado, 
em sua maioria, por mulhe-
res”, destacou o governador-
-tampão, no domingo.

Hoje, ao dar posse às 
novas secretárias e  aos 
n ov o s  s e c re t á r i o s ,  e l e 
voltou a dizer que as mulhe-
res, ocupando cargos de 
primeiro escalão, vão dar 
uma feição mais humani-
zada à gestão pública esta-
dual, além de “avançarmos 
na efetivação da equidade 
de gênero”. Porque, para ele, 

lugar de mulher é na lide-
rança, lugar de mulher é na 
política. “Lugar de mulher é 
onde ela quiser”, enfatizou. 

Entre os nomes da nova 

equipe de governo alguns 
secretários que permanece-
ram nos cargos, a exemplo 
de Mozart Amaral, Kelm-
man Vieira, Charles Herbert 

e Maykon Beltrão. Alguns 
secretários, como o jorna-
lista Joaldo Cavalcante e 
procuradora Samya Suru-
agy, já tinham assumido o 
cargo no governo provisório 
do desembargador Klever 
Loureiro. Joaldo permanece 
na Secretaria de Comuni-
cação e Samya continua à 
frente da Procuradoria Geral 
do Estado (PGE). 

A  j o r n a l i s t a  L u i z a 
Barreiros (Gabinete Civil), 
a economista Renata dos 
Sa n t o s  ( P l a n e j a m e n t o, 
Gestão e Patrimônio), e a 
advogada Maria Cláudia 
Gomes Chaves ( Trabalho 
e Emprego) são algumas 
das novidades do primeiro 
escalão do governo Paulo 
Dantas, que tem como vice-
-governador, o médico José 
Wanderley Neto (MDB).

   FORÇA FEMININA

Mulheres são maioria no secretariado do Governo
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EM SEU PRIMEIRO DISCURSO

Como governador, Paulo Dantas pontuou que seu trabalho será voltado à melhoria dos índices sociais do Estado

Pei Fon / Agência Alagoas
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O Sine Maceió inicia a 
semana ofertando 141 vagas 
de emprego disponíveis 
para quem procura uma 
oportunidade no mercado 
de trabalho. Os interessa-
dos devem ficar atentos aos 
requisitos das vagas para 
participar dos processos 
seletivos junto às empresas, 
que vão desde o primário ao 
nível superior. 

Dentre as oportunidades 
estão funções como as de 
vendedor interno e externo, 
gerente comercial, operador 
de caixa, garçom, pedreiro, 

incluindo estágios em diver-
sas áreas.

Como informa o Sine 
Maceió, são 20 empresas 
distintas nas áreas de servi-
ços de limpeza e serviços 
gerais, transporte e logística, 
supermercados, lancho-
netes, restaurantes, pousa-
das, comércio à procura de 
profissionais nos diversos 
níveis de ensino fundamen-
tal, médio, técnico e superior. 

A triagem para partici-
par dos processos seletivos 
é feita após a entrega do 
currículo do trabalhador, 

que pode ser enviado pelo 
e-mail (imosine.semta-
bes@gmail.com). Além do 
serviço on-line, os interes-
sados podem se dirigir ao 
posto de atendimento do 
Sine Maceió, que fica loca-
lizado no 2º piso do Shop-
ping Popular, no Centro da 
cidade.

O posto de atendimento 
funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 14h. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
0800 082 6205 ou no What-
sApp (82) 98879-1919.

Em razão de mais uma 
edição do mutirão de limpeza 
que recebe, no dia de hoje 
(16), o Mercado do Jacintinho 
só retorna com suas ativida-
des para permissionários e 
consumidores amanhã (17). 
A iniciativa da Prefeitura de 
Maceió visa garantir segu-
rança sanitária do equipa-
mento e dos consumidores. 

Após a limpeza e desinfec-
ção, a Prefeitura de Maceió 

que o local voltará a funcio-
nar normalmente, amanhã 
(17), das 05h às 14h.

Durante o mutirão, estão 
sendo realizados serviços de 
varrição, lavação, desinfec-
ção, dedetização, recolhi-
mento de entulhos, limpeza 
de galerias, manutenções e 
reparos diversos. A higieni-
zação geral dos mercados 
públicos é realizada regu-
larmente por equipes de 

limpeza que atuam diaria-
mente nos locais.

O mutirão é coordenado 
pela Secretaria Municipal de 
Trabalho, Abastecimento e 
Economia Solidária (Semta-
bes)  e  recebe apoio da 
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e das Supe-
rintendências Municipais de 
Desenvolvimento Susten-
tável (Sudes) e Iluminação 
Pública (Sima).

Neste fim de semana, um 
grupo de 100 pessoas se reuniu, 
na praia de Jacarecica, para 
uma missão ecologicamente 
correta: Recolher resíduos 
descartados de forma irregu-
lar. A ação, com a colaboração 
de técnicos e voluntários, teve 
como propósito retirar da loca-
lidade materiais que agridem 
a natureza, na faixa de areia e 
restinga.

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, entre os 
materiais mais encontrados 
estavam plásticos de emba-
lagens, garrafas PET e bitucas 
de cigarro. Ao fim da atividade, 

cerca de 74 quilos de lixo foram 
recolhidos e receberam a desti-
nação final adequada.

A iniciativa faz parte das 
atividades do Projeto TerraMar 
e foi organizada pelo Ministério 
do Meio Ambiente com o apoio 
da Prefeitura de Maceió, Asso-
ciação Brasileira das Indústrias 
de Vidros, além do Coletivo 
Praia Limpa, do Instituto do 
Meio Ambiente de Alagoas e 
voluntários. A ação integra os 
esforços para a implementação 
do Plano Nacional de Combate 
ao Lixo no Mar.

O superintendente de 
Desenvolvimento Sustentável, 

Ronaldo Farias, afirmou que a 
ação se junta a outras inicia-
tivas que são realizadas pelo 
órgão municipal para manter 

as praias limpas. “Essa ação 
teve o objetivo de melhorar a 
qualidade do meio ambiente, 
e a meta é continuar, com foco 

de promover a conscientiza-
ção e mobilização da socie-
dade”, afirma.

As informações geradas 
na ação de limpeza permitem 
avaliar e monitorar os tipos de 
materiais encontrados e iden-
tificar suas possíveis fontes 
e origens, de forma a orien-
tar políticas públicas sobre a 
adequada destinação dos resí-
duos nas cidades.

Os resíduos descartáveis 
serão destinados à Coope-
rativa de Recicladores de 
Lixo Urbano (Cooplum) e, o 
restante, ao Aterro Sanitário de 
Maceió.

AÇÃO teve como propósito retirar da localidade materiais 
que agridem a natureza, na faixa de areia e restinga.Maceió

INICIATIVA do Ministério do Meio Ambiente contou com a participação da Prefeitura de Maceió, Coletivo Praia Limpa e voluntários

Mutirão de limpeza recolhe mais 
de 70 quilos de lixo em Jacarecica 

MUTIRÃO

de limpeza retira mais de 70 quilos de lixo da praia de Jacarecica

Célio Junior/Secom Maceió

INICIATIVA

Faz parte do Programa Mais Asfalto; foram aplixados 120 toneladas de asfalto

   BENEDITO BENTES

Acesso à Rota do Mar recebe 
nova pavimentação asfáltica

A Prefeitura de Maceió, 
por meio da Secretar ia 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra), dando sequên-
cia ao trabalho de pavimen-
tação asfáltica pelos bairros 
da capital, concluiu o traba-
lho de mais uma impor-
tante avenida na parte alta. 
O acesso à Rota do Mar, no 
bairro do Benedito Bentes, 
foi contemplado com asfalto 
novo.

A iniciativa faz parte do 
Programa Mais Asfalto e 
somente na Avenida Benedito 
Bentes, via principal do bairro 
mais populoso da cidade, 
foram aplicadas 120 toneladas 
de asfalto, oferecendo mais 
segurança aos motoristas que 
trafegam pela região.

A Avenida Benedito Bentes 
é a principal via de acesso 
direto à Rota do Mar, e a rodo-
via possui 5,9 km de extensão, 
ligando o Residencial Freitas 
Neto, no ‘Biu’, até o entronca-
mento da AL-101 Norte, em 
Guaxuma.

Como explica o coorde-
nador de manutenção de vias 
públicas, Luiz Antônio Maciel, 
trata-se de uma avenida que 
recebe um fluxo intenso de 
motoristas, requer uma a 
atenção devida da gestão. 

“O trabalho de recape-
amento é necessário para 
oferecer ainda mais segu-
rança e um melhor fluxo de 
pequenos e grandes veículos 
na localidade”, reconhece 
Maciel.

Wilma Andrade/Ascom Seminfra
   OPORTUNIDADE

   DESINFECÇÃO

Sine Maceió oferece 141 vagas 
de emprego em diversas áreas

Segurança sanitária: Mercado 
do Jacintinho só reabre amanhã
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Com o compromisso 
de melhorar os índices 
sociais e dar continuidade 
ao processo de desenvolvi-
mento do Estado, o ex-depu-
tado estadual Paulo Dantas 
assumiu oficialmente o 
Governo de Alagoas ontem 
à tarde, em cerimônia de 
transmissão de cargo reali-
zada no Palácio Marechal 
Floriano Peixoto. O evento 
contou com a presença de 
diversas autoridades políti-
cas e representantes do Judi-
ciário alagoano. 

Paulo Dantas assume o 
governo após obter 21 dos 
25 votos dos deputados esta-
duais presentes à soleni-
dade de eleição indireta na 
Assembleia Legislativa. Ao 
lado do seu vice-governador, 
o médico cardiologista José 
Wanderley Neto, Dantas 
comandará o Executivo até o 
dia 31 de dezembro de 2022.

O ex-deputado estadual 
foi eleito devido à vacância 
dos cargos de governador 
e vice, uma vez que o então 
governador Renan Filho 
renunciou ao mandato para 

disputar uma vaga para o 
Senado nas eleições deste 
ano, e o vice-governador, 
Luciano Barbosa (MDB) foi 
eleito prefeito do município 
de Arapiraca em 2020. 

O presidente da Assem-
bleia Legislativa (ALE), 
deputado estadual Marcelo 
Victor (MDB),  sucessor 
natural da cadeira de gover-
nador, decidiu não assu-
mir o cargo para disputar a 
reeleição para a Casa Tavares 

Bastos. Com essa decisão, o 
presidente do Tribunal de 
Justiça de Alagoas, desem-
bargador Klever Loureiro, 
terceiro na linha sucessória, 
assumiu o Governo, cargo 
no qual permaneceu até  
domingo.

E m  s e u  p r i m e i r o 
discurso como governador 
de Alagoas, Paulo Dantas 
pontuou que seu trabalho 
será voltado para melhorar 
os índices sociais do Estado. 

E garantiu que sua gestão 
será baseada no respeito à 
independência e harmonia 
entre os Poderes. 

“Eu vou trabalhar para 
que os nossos alunos alcan-
cem bons resultados nas 
olimpíadas escolares, que 
sejam aprovados no Enem 
ou que sigam sua profissão 
técnica. Vou trabalhar para 
que a mãe não veja seu filho 
entrar no mundo do crime 
por falta de oportunidade 

de emprego, de lazer e de 
moradia. Vou acordar todos 
os dias cedo para traba-
lhar para que Alagoas siga 
mudando e transformando 
a vida da nossa gente”.

O ex-governador Klever 
Loureiro, que reassume a 
presidência do Tribunal de 
Justiça, agradeceu o apoio 
recebido enquanto esteve à 
frente do cargo, ressaltando 
que se manteve firme para 
dar continuidade ao anda-
mento da máquina pública. 

“Disse na minha posse 
e repito agora que, jamais, 
nem mesmo em sonho, 
imaginei governar o estado 
de Alagoas.  Essa possi-
bilidade não me passou 
pela cabeça. Mas, Deus 
me concedeu essa honra-
ria, porque eu estava como 
presidente do TJ, e, como 
governador, procurei dar 
sequência à proposta admi-
nistrativa que aqui encon-
trei, sempre com meu estilo 
reservado, humilde como 
s o u  p o r  n a t u rez a ,  m a s 
firme e disposto a cumprir a 
missão até o fim. Conduzi o 
Estado com a simplicidade 
que caracteriza meu estilo, 
mas com a firmeza e impar-
cialidade de magistrado”. 

“VOU ACORDAR MAIS CEDO para trabalhar todos os dias
 por Alagoas”, disse Paulo Dantas na solenidade de posse.Política

TRANSMISSÃO de cargo ocorreu ontem, no Palácio Marechal Floriano Peixoto após eleição na Assembleia

Paulo Dantas assume o governo
com a promessa de continuidade

C o e r e n t e  c o m  s e u 
discurso de posse, o gover-
nador Paulo Dantas (MDB) 
escolheu mais mulheres do 
que homens para compor 
seu secretariado. Dos 23 
cargos de primeiro escalão, 
12 foram confiados a elas, 
incluindo algumas secre-
tárias que permaneceram 
nos cargos, a exemplo de 
Mellina Freitas (Cultura) e 
Maria José da Silva (Mulher e 
Direitos Humanos). Entre os 
secretários, destaque para 
George Santoro, que retorna 
à Secretaria Estadual da 
Fazenda (Sefaz). 

“A melhor forma de reco-
nhecer de verdade o valor 
das mulheres alagoanas é 

trabalhar para mudar essa 
estrutura machista secu-
lar que existe em nosso 
Estado”, afirmou Dantas, em 
seu discurso, quando anun-
ciou que no seu governo as 
mulheres seriam maioria. 
“Pela primeira vez na histó-
ria de Alagoas e na história 
do Brasil, o primeiro escalão 
do governo será ocupado, 
em sua maioria, por mulhe-
res”, destacou o governador-
-tampão, no domingo.

Hoje, ao dar posse às 
novas secretárias e  aos 
n ov o s  s e c re t á r i o s ,  e l e 
voltou a dizer que as mulhe-
res, ocupando cargos de 
primeiro escalão, vão dar 
uma feição mais humani-
zada à gestão pública esta-
dual, além de “avançarmos 
na efetivação da equidade 
de gênero”. Porque, para ele, 

lugar de mulher é na lide-
rança, lugar de mulher é na 
política. “Lugar de mulher é 
onde ela quiser”, enfatizou. 

Entre os nomes da nova 

equipe de governo alguns 
secretários que permanece-
ram nos cargos, a exemplo 
de Mozart Amaral, Kelm-
man Vieira, Charles Herbert 

e Maykon Beltrão. Alguns 
secretários, como o jorna-
lista Joaldo Cavalcante e 
procuradora Samya Suru-
agy, já tinham assumido o 
cargo no governo provisório 
do desembargador Klever 
Loureiro. Joaldo permanece 
na Secretaria de Comuni-
cação e Samya continua à 
frente da Procuradoria Geral 
do Estado (PGE). 

A  j o r n a l i s t a  L u i z a 
Barreiros (Gabinete Civil), 
a economista Renata dos 
Sa n t o s  ( P l a n e j a m e n t o, 
Gestão e Patrimônio), e a 
advogada Maria Cláudia 
Gomes Chaves ( Trabalho 
e Emprego) são algumas 
das novidades do primeiro 
escalão do governo Paulo 
Dantas, que tem como vice-
-governador, o médico José 
Wanderley Neto (MDB).

   FORÇA FEMININA

Mulheres são maioria no secretariado do Governo

NA POSSE, SECRETÁRIA ROSEANE VASCONCELOS

Reforçou a união de esforços de professores e demais servidores da Educação
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EM SEU PRIMEIRO DISCURSO

Como governador, Paulo Dantas pontuou que seu trabalho será voltado à melhoria dos índices sociais do Estado

Pei Fon / Agência Alagoas

Thiago Ataíde



O secretariado do gover-
nador Paulo Dantas (MDB) 
tomou posse hoje de manhã 
no salão Acquatume. Na 
composição da equipe do 
primeiro escalão do governo 
50% são mulheres.

Serão 12 mulheres no 
comando das principais 
pastas do Executivo estadual. 
O número também é o maior 
entre todos os governos esta-
duais do Brasil. O fortaleci-
mento das políticas de gênero 
será uma das características 
da gestão do governador Paulo 
Dantas.

“A melhor forma de reco-
nhecer de verdade o valor das 
mulheres alagoanas é traba-
lhar para mudar essa estrutura 
machista secular que existe 
em nosso estado. Acredito 
que colocando mulheres nos 
cargos de alto escalão, em 
postos que podem definir o 
desenho de políticas públicas, 
estaremos dando um passo 
decisivo para avançarmos 
na efetivação da equidade de 
gênero. Porque pra mim lugar 

de mulher é na liderança, lugar 
de mulher é na política. Pra 
mim lugar de mulher é onde 
ela quiser”, declarou o gover-
nador Paulo Dantas, em seu 
discurso de posse.

A posse dos novos secre-
tários ocorreu hoje, às 8h30, 
no Salão Aqualtune, no Palá-
cio República dos Palmares. 
Confira a edição suplementar 
do DOE publicado ontem.

A presença de mulheres 
no governo começa com a 
jornalista Luiza Barreiros, 
que comandará a Secretaria 
do Gabinete Civil. Com expe-
riências no Tribunal Regio-
nal do Trabalho, na Ordem 
dos Advogados do Brasil e 
na Câmara dos Vereadores 
de Maceió, ela assume com 
a missão de ajudar o governo 
a gerenciar e integrar todas 
as suas funções administra-
tivas, assessorando o chefe 
do Executivo nas relações 
institucionais e assistindo-
-o no desempenho de suas 
atribuições constitucionais 
e legais.

A nova titular da Educa-
ção será a professora Rose-
ane Ferreira de Vasconcellos. 
Ela já atuava na pasta, como 

superintendente da Rede 
Estadual de Ensino. No 
comando da secretaria, a 
gestora terá como finalidade 
assegurar o cumprimento 
constitucional da política 
educacional e a execução das 
políticas públicas relativas ao 
desenvolvimento integrado, 
fortalecendo o sistema esta-
dual de ensino e garantindo 
o funcionamento de suas 
unidades estaduais.

Renata dos Santos será a 
nova secretária de Planeja-
mento e Gestão. Com experiên-
cia no Tesouro Estadual desde 
2016, caberá a ela a promoção 
de ações de fomento à política 
de gestão de pessoas, ao patri-
mônio público e à prestação de 
serviços à sociedade. A Seplag 
acompanha, ainda, os planos 
orçamentários, auxiliando 
o governador no monitora-
mento, controle e avaliação 
do desempenho da máquina 
pública.

A Secretaria do Turismo e 
Desenvolvimento Econômico 
ficará sob o comando de Caro-
line Balbino. Advogada com 
18 anos de experiência na área 
empresarial, ela também foi 
conselheira estadual da OAB. 

Na pasta, Caroline terá como 
objetivo, promover o desen-
volvimento econômico do 
Estado de Alagoas, por meio do 
fomento ao desenvolvimento 
local, da integração ao desen-
volvimento regional, nacional 
e internacional e de políticas 
públicas sustentáveis, volta-
das para os setores de energia, 
mineração, indústria, comér-
cio, serviços e turismo.

A pasta de Assistência 
e Desenvolvimento Social 
terá como titular a psicóloga 
Manuelle Farias, que atuou 
como superintendente de 
Políticas Públicas para Mulhe-
res da Prefeitura de Arapiraca. 
Ela terá como missão a promo-
ção do desenvolvimento social 
por meio da inclusão, capa-
citando e conscientizando os 
municípios sobre o seu papel 
fundamental para que se atinja 
esse objetivo.

A secretaria de Infraes-
trutura será comandada 
pela engenheira civil Maria 
G e v a n  G o m e s  Te n ó r i o 
Amorim. Pós-graduada em 
Engenharia de Petróleo e 
Gás, ela terá pela frente a 
responsabilidade pela elabo-
ração e execução de políticas 

em habitação, saneamento 
e obras públicas, tendo 
como finalidade o desen-
volvimento sustentável do 
Estado.

Na Secretaria do Traba-
lho e Emprego a gestão será 
da advogada, especialista em 
Direito do Trabalho e Processo 
do Trabalho pela Universi-
dade Anhanguera, Maria 
Cláudia Gomes Chaves. Ela 
terá a responsabilidade pelo 
desenvolvimento das políticas 
públicas de trabalho, emprego 
e qualificação profissional de 
Alagoas.

Mantidas
As secretárias Melina Frei-

tas e Maria Silva, das secreta-
rias da Cultura e da Mulher, 
respectivamente, permane-
cem nos cargos. Elas estão no 
governo, desde a gestão de 
Renan Filho.

Empossada em abril, 
Samya Suruagy do Amaral 
permanece na Procuradoria-
-Geral do Estado (PGE). Já 
Adriana Andrade Araújo será 
efetivada no cargo de contro-
ladora-geral do Estado (CGE). 
Segue à frente da Governança 
do Estado, Poliana Santana.

FORTALECIMENTO das políticas de gênero será uma 
das características da gestão do governador Paulo Dantas.Alagoas

POSSE aconteceu hoje de manhã, em palácio, com 12 mulheres no comando das políticas públicas do Estado

Mulheres são maioria no primeiro 
escalão do governo Paulo Dantas

Carlos Victor Costa 
Secom

1. Procuradoria-geral de Estado (PGE)
Samya Suruagy do Amaral – Graduada em Direito pelo 
Cesmac, é integrante da carreira de procurador do 
Estado de Alagoas desde 2003. Nos últimos sete anos, 
atuou como coordenadora da Procuradoria de Licita-
ções e Contratos da PGE. Foi nomeada pelo governador 
Renan Filho, com posse efetuada na interinidade do 
governador Kléver Loureiro.
2. Controladoria-geral do Estado (CGE)
Adriana Araújo – Formada em Ciências Contábeis 
e com MBA em controladoria, ambos pela Ufal, é 
mestranda pela Fucape. Professora universitária, 
vice-presidente de Administração e Planejamento do 
Conselho Regional de Contabilidade em Alagoas. Está 
à frente da Controladoria Geral do Estado desde julho 
de 2021.
3. Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego (Sete)
Maria Cláudia Gomes Chaves – advogada, especia-
lista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho 
pela Universidade Anhanguera. Ela foi assessora de 
Controle Interno da Controladoria Geral do Estado de 
Alagoas.
4. Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos 
Humanos (Semudh)
Maria José da Silva – Mulher negra e de descendência 
indígena, formada em Administração pela Estácio 
de Sá Alagoas e ocupa o cargo de secretária de Estado 
da Mulher e dos Direitos Humanos de Alagoas desde 
junho de 2018. Há mais de 16 anos é ativista e militante, 
e levanta as bandeiras dos direitos humanos e da defesa 
de todos os cidadãos e cidadãs, sem distinção de raça, 
gênero ou posição social.
5. Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Secti)
Silvio Bulhões – Possui graduação em Zootecnia e 
especialização em Produção em Bovino de Leite pela 
Uneal. Está no cargo de Secretário de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação desde maio de 2021. Antes, entre janeiro 
de 2020 a abril de 2021, foi secretário de Assistência e 
Desenvolvimento Social e, entre julho de 2019 e janeiro 
de 2020, de Agricultura, Pecuária, Pesca e Aqüicultura, 
onde antes ocupou cargos de assessoria e gerência.
6. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Hídricos (Semarh)
Gino César Meneses Paiva – Arquiteto e Urbanista 
formado pela Ufal, com pós-graduação em políticas 

públicas. Nos anos 80 foi líder estudantil, quando 
ocupou a vice-presidência da UNE. Foi superinten-
dente do Incra em Alagoas durante o governo Lula. 
Estava ocupando o cargo de superintendente de Políti-
cas para Pessoas com Deficiência da SEMUDH. 
7. Secretaria do Gabinete Civil
Luiza Barreiros – Possui graduação em Comunicação 
Social pela Ufal. Atuou como gestora de comunicação 
no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, Minis-
tério Público Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, 
Câmara Municipal de Maceió e Secretaria Estadual 
da Fazenda. Foi consultora estratégica em projetos 
institucionais. Atuou como repórter e editora em 
jornais impressos e também na TV nas áreas de política, 
economia e Justiça.
8. Secretaria de Estado de Prevenção à Violência
Kelman Vieira – Formado em Direito é delegado da 
Polícia Civil desde 2003, tendo ocupado as diretorias 
de Polícia Judiciária e do Instituto de Identificação de 
Alagoas. Está no terceiro mandato como vereador de 
Maceió, tendo sido presidente da Câmara Municipal. 
Está secretário de Prevenção à Violência desde maio 
de 2021.
9. Secretaria de Estado da Infraestrutura
Maria Gevan Gomes Tenório Amorim – Engenheira 
civil e pós-graduada em Engenharia de Petróleo e Gás. 
Ela já foi assessora técnica Especial de Projetos, Gerente 
de Edital e Contratos e Gerente de Orçamento de 
Abastecimento de Água da Seinfra.
10. Secretaria de Estado da Comunicação
Joaldo Cavalcante – Jornalista formado pela Ufal, 
com pós-graduação pelo Cesmac. Ex-presidente do 
Sindicato dos Jornalistas de Alagoas, possui experiência 
acumulada em comunicação pública, tendo sido secre-
tário de Comunicação da Prefeitura de Maceió e do 
Governo de Alagoas, além de diretor de Comunicação 
do Poder Legislativo Estadual. 
11. Secretaria de Estado do Esporte Lazer e Juventude
Charles Herbert – Formado em educação física, ele foi 
árbitro profissional durante 17 anos, chegando a inte-
grar o quadro da Confederação Brasileira de Futebol. 
Antes se tornar secretário, Charles exerceu a função de 
Secretário Executivo da pasta.
12. Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e 
Patrimônio
Renata dos Santos – Formada em Economia pela 

UFRJ, tem MBA’s em Gestão Financeira pela FGV 
e pela Universidade de Chicago e é mestranda em 
Administração Pública pela Fucape. Ocupou o cargo de 
secretária Estadual do Tesouro alagoano entre abril de 
2016 e abril de 2022. 
13. Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Aquicultura
Maykon Beltrão – Formado em Administração. Foi 
secretário municipal de Esporte de Coruripe. Assumiu, 
em seguida, outra missão: a pasta da Saúde no municí-
pio. Esteve por seis anos na presidência da Associação 
Atlética de Coruripe (AAC). Ainda na área do futebol 
também esteve na diretoria da Federação Alagoana de 
Futebol (FAF). Foi prefeito da cidade de Feliz Deserto, 
entre 2009-2016. Há um ano está à frente da Secretaria 
de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura 
(Seagri-AL) Alagoas.
14. Secretaria de Estado da Fazenda
George Santoro – Formado em Direito pela UFRJ, 
professor, mestre em Contabilidade e Administra-
ção pela Fucape, com especialização em economia 
empresarial e em Direito do Trabalho e Previdência pela 
Cândido Mendes, além de especialista em administra-
ção pública pela FGV. É secretário de Estado da Fazenda 
de Alagoas desde 2015, tendo passagens pela Secretaria 
da Fazenda do Rio de Janeiro.
15. Secretaria de Estado da Cultura
Mellina Freitas – Formada em Direito pela Fadima, com 
MBA em Gestão Pública pela Unyleya, é secretária de 
Estado da Cultura desde 2015. Foi prefeita de Piranhas 
entre 2008 e 2012. Escritora e poetisa com vários 
trabalhos publicados. É membro efetivo da Academia 
Maceioense e da Piranhense de Letras e Artes.
16. Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvi-
mento Social
Manuelle Santos de Farias – Psicóloga formada 
pela Universidade Federal de Alagoas. Foi diretora 
da Superintendência de Políticas para Mulheres de 
Arapiraca e também trabalhou no Centro de Referência 
e Atendimento à Mulheres em Situação de Violência. 
Tem destaque no trabalho com Desenvolvimento em 
Psicologia Organizacional e Psicologia Clínica.
17. Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão 
Social
Coronel Marcos Sergio – Coronel da Reserva da Polícia 
Militar. Formado em Direito pela Ufal, especializado 

em Gerenciamento de Crises e Planejamento em Even-
tos, esta atualmente como Secretário Geral do Consej 
, Conselho Nacional de Administradores do Sistema 
Nacional Brasileiro .
18. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo
Caroline Laurentino Balbino – Advogada com 18 anos 
de experiência na área empresarial. Foi conselheira 
estadual da OAB. Integrou o conselho de contribuintes 
da Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas.
19. Secretaria de Estado da Saúde
Gustavo Pontes de Miranda – Funcionário público, 
médico, empresário e produtor rural. Formado em 
medicina pela Escola de Ciências Médicas de Alagoas 
em 1996, fez residência médica em ortopedia e trauma-
tologia, em Brasília, na Fundação Hospitalar do Distrito 
Federal de 1997 a 2000. 
20. Secretaria de Estado da Educação (Seduc)
Professora Roseane Ferreira Vasconcelos – Graduada 
em História pelo Centro Universitário CESMAC 
(1993) e em Pedagogia pela Universidade Paulista 
(2010). Especialista em Gestão Escolar, Educação 
Especial, Formação para a docência, Estatística 
e Avaliação Educacional. Concursada das redes 
estadual e municipal de Maceió. Atuou como gestora 
escolar, sendo vencedora do Prêmio Gestão Escolar 
(2011). 
21. Secretaria de Estado da Segurança Pública
Flávio Saraiva – Formado em Direito e em Engenharia 
Agronômica pela Ufal. É delegado aposentado da 
Polícia Civil, com pós-graduação em Administração 
Policial pela Academia de Polícia Civil do Distrito 
Federal e Direito Público pelo Cesmac. É analista de 
Inteligência, especializado em operações especiais e 
proteção de dignitários com cursos realizados nos EUA, 
Espanha e Israel. 
22. Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvi-
mento Urbano
Mosart Amaral – Engenheiro civil formado pela UFAL, 
Mosart Amaral fez carreira trabalhando na Casal, 
desde 1985. Foi Superintendente Municipal de Obras 
e Viação, assumiu a Superintendência Municipal de 
Obras e Urbanização de Maceió, entre 2004 e 2006, 
e depois secretário municipal de Infraestrutura em 
Maceió até 2012. Desde 2015 responde pela Secretaria 
de Transportes e Desenvolvimento Urbano
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O secretariado do gover-
nador Paulo Dantas (MDB) 
tomou posse hoje de manhã 
no salão Acquatume. Na 
composição da equipe do 
primeiro escalão do governo 
50% são mulheres.

Serão 12 mulheres no 
comando das principais 
pastas do Executivo estadual. 
O número também é o maior 
entre todos os governos esta-
duais do Brasil. O fortaleci-
mento das políticas de gênero 
será uma das características 
da gestão do governador Paulo 
Dantas.

“A melhor forma de reco-
nhecer de verdade o valor das 
mulheres alagoanas é traba-
lhar para mudar essa estrutura 
machista secular que existe 
em nosso estado. Acredito 
que colocando mulheres nos 
cargos de alto escalão, em 
postos que podem definir o 
desenho de políticas públicas, 
estaremos dando um passo 
decisivo para avançarmos 
na efetivação da equidade de 
gênero. Porque pra mim lugar 

de mulher é na liderança, lugar 
de mulher é na política. Pra 
mim lugar de mulher é onde 
ela quiser”, declarou o gover-
nador Paulo Dantas, em seu 
discurso de posse.

A posse dos novos secre-
tários ocorreu hoje, às 8h30, 
no Salão Aqualtune, no Palá-
cio República dos Palmares. 
Confira a edição suplementar 
do DOE publicado ontem.

A presença de mulheres 
no governo começa com a 
jornalista Luiza Barreiros, 
que comandará a Secretaria 
do Gabinete Civil. Com expe-
riências no Tribunal Regio-
nal do Trabalho, na Ordem 
dos Advogados do Brasil e 
na Câmara dos Vereadores 
de Maceió, ela assume com 
a missão de ajudar o governo 
a gerenciar e integrar todas 
as suas funções administra-
tivas, assessorando o chefe 
do Executivo nas relações 
institucionais e assistindo-
-o no desempenho de suas 
atribuições constitucionais 
e legais.

A nova titular da Educa-
ção será a professora Rose-
ane Ferreira de Vasconcellos. 
Ela já atuava na pasta, como 

superintendente da Rede 
Estadual de Ensino. No 
comando da secretaria, a 
gestora terá como finalidade 
assegurar o cumprimento 
constitucional da política 
educacional e a execução das 
políticas públicas relativas ao 
desenvolvimento integrado, 
fortalecendo o sistema esta-
dual de ensino e garantindo 
o funcionamento de suas 
unidades estaduais.

Renata dos Santos será a 
nova secretária de Planeja-
mento e Gestão. Com experiên-
cia no Tesouro Estadual desde 
2016, caberá a ela a promoção 
de ações de fomento à política 
de gestão de pessoas, ao patri-
mônio público e à prestação de 
serviços à sociedade. A Seplag 
acompanha, ainda, os planos 
orçamentários, auxiliando 
o governador no monitora-
mento, controle e avaliação 
do desempenho da máquina 
pública.

A Secretaria do Turismo e 
Desenvolvimento Econômico 
ficará sob o comando de Caro-
line Balbino. Advogada com 
18 anos de experiência na área 
empresarial, ela também foi 
conselheira estadual da OAB. 

Na pasta, Caroline terá como 
objetivo, promover o desen-
volvimento econômico do 
Estado de Alagoas, por meio do 
fomento ao desenvolvimento 
local, da integração ao desen-
volvimento regional, nacional 
e internacional e de políticas 
públicas sustentáveis, volta-
das para os setores de energia, 
mineração, indústria, comér-
cio, serviços e turismo.

A pasta de Assistência 
e Desenvolvimento Social 
terá como titular a psicóloga 
Manuelle Farias, que atuou 
como superintendente de 
Políticas Públicas para Mulhe-
res da Prefeitura de Arapiraca. 
Ela terá como missão a promo-
ção do desenvolvimento social 
por meio da inclusão, capa-
citando e conscientizando os 
municípios sobre o seu papel 
fundamental para que se atinja 
esse objetivo.

A secretaria de Infraes-
trutura será comandada 
pela engenheira civil Maria 
G e v a n  G o m e s  Te n ó r i o 
Amorim. Pós-graduada em 
Engenharia de Petróleo e 
Gás, ela terá pela frente a 
responsabilidade pela elabo-
ração e execução de políticas 

em habitação, saneamento 
e obras públicas, tendo 
como finalidade o desen-
volvimento sustentável do 
Estado.

Na Secretaria do Traba-
lho e Emprego a gestão será 
da advogada, especialista em 
Direito do Trabalho e Processo 
do Trabalho pela Universi-
dade Anhanguera, Maria 
Cláudia Gomes Chaves. Ela 
terá a responsabilidade pelo 
desenvolvimento das políticas 
públicas de trabalho, emprego 
e qualificação profissional de 
Alagoas.

Mantidas
As secretárias Melina Frei-

tas e Maria Silva, das secreta-
rias da Cultura e da Mulher, 
respectivamente, permane-
cem nos cargos. Elas estão no 
governo, desde a gestão de 
Renan Filho.

Empossada em abril, 
Samya Suruagy do Amaral 
permanece na Procuradoria-
-Geral do Estado (PGE). Já 
Adriana Andrade Araújo será 
efetivada no cargo de contro-
ladora-geral do Estado (CGE). 
Segue à frente da Governança 
do Estado, Poliana Santana.

FORTALECIMENTO das políticas de gênero será uma 
das características da gestão do governador Paulo Dantas.Alagoas

POSSE aconteceu hoje de manhã, em palácio, com 12 mulheres no comando das políticas públicas do Estado

Mulheres são maioria no primeiro 
escalão do governo Paulo Dantas

Carlos Victor Costa 
Secom

1. Procuradoria-geral de Estado (PGE)
Samya Suruagy do Amaral – Graduada em Direito pelo 
Cesmac, é integrante da carreira de procurador do 
Estado de Alagoas desde 2003. Nos últimos sete anos, 
atuou como coordenadora da Procuradoria de Licita-
ções e Contratos da PGE. Foi nomeada pelo governador 
Renan Filho, com posse efetuada na interinidade do 
governador Kléver Loureiro.
2. Controladoria-geral do Estado (CGE)
Adriana Araújo – Formada em Ciências Contábeis 
e com MBA em controladoria, ambos pela Ufal, é 
mestranda pela Fucape. Professora universitária, 
vice-presidente de Administração e Planejamento do 
Conselho Regional de Contabilidade em Alagoas. Está 
à frente da Controladoria Geral do Estado desde julho 
de 2021.
3. Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego (Sete)
Maria Cláudia Gomes Chaves – advogada, especia-
lista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho 
pela Universidade Anhanguera. Ela foi assessora de 
Controle Interno da Controladoria Geral do Estado de 
Alagoas.
4. Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos 
Humanos (Semudh)
Maria José da Silva – Mulher negra e de descendência 
indígena, formada em Administração pela Estácio 
de Sá Alagoas e ocupa o cargo de secretária de Estado 
da Mulher e dos Direitos Humanos de Alagoas desde 
junho de 2018. Há mais de 16 anos é ativista e militante, 
e levanta as bandeiras dos direitos humanos e da defesa 
de todos os cidadãos e cidadãs, sem distinção de raça, 
gênero ou posição social.
5. Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Secti)
Silvio Bulhões – Possui graduação em Zootecnia e 
especialização em Produção em Bovino de Leite pela 
Uneal. Está no cargo de Secretário de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação desde maio de 2021. Antes, entre janeiro 
de 2020 a abril de 2021, foi secretário de Assistência e 
Desenvolvimento Social e, entre julho de 2019 e janeiro 
de 2020, de Agricultura, Pecuária, Pesca e Aqüicultura, 
onde antes ocupou cargos de assessoria e gerência.
6. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Hídricos (Semarh)
Gino César Meneses Paiva – Arquiteto e Urbanista 
formado pela Ufal, com pós-graduação em políticas 

públicas. Nos anos 80 foi líder estudantil, quando 
ocupou a vice-presidência da UNE. Foi superinten-
dente do Incra em Alagoas durante o governo Lula. 
Estava ocupando o cargo de superintendente de Políti-
cas para Pessoas com Deficiência da SEMUDH. 
7. Secretaria do Gabinete Civil
Luiza Barreiros – Possui graduação em Comunicação 
Social pela Ufal. Atuou como gestora de comunicação 
no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, Minis-
tério Público Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, 
Câmara Municipal de Maceió e Secretaria Estadual 
da Fazenda. Foi consultora estratégica em projetos 
institucionais. Atuou como repórter e editora em 
jornais impressos e também na TV nas áreas de política, 
economia e Justiça.
8. Secretaria de Estado de Prevenção à Violência
Kelman Vieira – Formado em Direito é delegado da 
Polícia Civil desde 2003, tendo ocupado as diretorias 
de Polícia Judiciária e do Instituto de Identificação de 
Alagoas. Está no terceiro mandato como vereador de 
Maceió, tendo sido presidente da Câmara Municipal. 
Está secretário de Prevenção à Violência desde maio 
de 2021.
9. Secretaria de Estado da Infraestrutura
Maria Gevan Gomes Tenório Amorim – Engenheira 
civil e pós-graduada em Engenharia de Petróleo e Gás. 
Ela já foi assessora técnica Especial de Projetos, Gerente 
de Edital e Contratos e Gerente de Orçamento de 
Abastecimento de Água da Seinfra.
10. Secretaria de Estado da Comunicação
Joaldo Cavalcante – Jornalista formado pela Ufal, 
com pós-graduação pelo Cesmac. Ex-presidente do 
Sindicato dos Jornalistas de Alagoas, possui experiência 
acumulada em comunicação pública, tendo sido secre-
tário de Comunicação da Prefeitura de Maceió e do 
Governo de Alagoas, além de diretor de Comunicação 
do Poder Legislativo Estadual. 
11. Secretaria de Estado do Esporte Lazer e Juventude
Charles Herbert – Formado em educação física, ele foi 
árbitro profissional durante 17 anos, chegando a inte-
grar o quadro da Confederação Brasileira de Futebol. 
Antes se tornar secretário, Charles exerceu a função de 
Secretário Executivo da pasta.
12. Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e 
Patrimônio
Renata dos Santos – Formada em Economia pela 

UFRJ, tem MBA’s em Gestão Financeira pela FGV 
e pela Universidade de Chicago e é mestranda em 
Administração Pública pela Fucape. Ocupou o cargo de 
secretária Estadual do Tesouro alagoano entre abril de 
2016 e abril de 2022. 
13. Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Aquicultura
Maykon Beltrão – Formado em Administração. Foi 
secretário municipal de Esporte de Coruripe. Assumiu, 
em seguida, outra missão: a pasta da Saúde no municí-
pio. Esteve por seis anos na presidência da Associação 
Atlética de Coruripe (AAC). Ainda na área do futebol 
também esteve na diretoria da Federação Alagoana de 
Futebol (FAF). Foi prefeito da cidade de Feliz Deserto, 
entre 2009-2016. Há um ano está à frente da Secretaria 
de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura 
(Seagri-AL) Alagoas.
14. Secretaria de Estado da Fazenda
George Santoro – Formado em Direito pela UFRJ, 
professor, mestre em Contabilidade e Administra-
ção pela Fucape, com especialização em economia 
empresarial e em Direito do Trabalho e Previdência pela 
Cândido Mendes, além de especialista em administra-
ção pública pela FGV. É secretário de Estado da Fazenda 
de Alagoas desde 2015, tendo passagens pela Secretaria 
da Fazenda do Rio de Janeiro.
15. Secretaria de Estado da Cultura
Mellina Freitas – Formada em Direito pela Fadima, com 
MBA em Gestão Pública pela Unyleya, é secretária de 
Estado da Cultura desde 2015. Foi prefeita de Piranhas 
entre 2008 e 2012. Escritora e poetisa com vários 
trabalhos publicados. É membro efetivo da Academia 
Maceioense e da Piranhense de Letras e Artes.
16. Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvi-
mento Social
Manuelle Santos de Farias – Psicóloga formada 
pela Universidade Federal de Alagoas. Foi diretora 
da Superintendência de Políticas para Mulheres de 
Arapiraca e também trabalhou no Centro de Referência 
e Atendimento à Mulheres em Situação de Violência. 
Tem destaque no trabalho com Desenvolvimento em 
Psicologia Organizacional e Psicologia Clínica.
17. Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão 
Social
Coronel Marcos Sergio – Coronel da Reserva da Polícia 
Militar. Formado em Direito pela Ufal, especializado 

em Gerenciamento de Crises e Planejamento em Even-
tos, esta atualmente como Secretário Geral do Consej 
, Conselho Nacional de Administradores do Sistema 
Nacional Brasileiro .
18. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo
Caroline Laurentino Balbino – Advogada com 18 anos 
de experiência na área empresarial. Foi conselheira 
estadual da OAB. Integrou o conselho de contribuintes 
da Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas.
19. Secretaria de Estado da Saúde
Gustavo Pontes de Miranda – Funcionário público, 
médico, empresário e produtor rural. Formado em 
medicina pela Escola de Ciências Médicas de Alagoas 
em 1996, fez residência médica em ortopedia e trauma-
tologia, em Brasília, na Fundação Hospitalar do Distrito 
Federal de 1997 a 2000. 
20. Secretaria de Estado da Educação (Seduc)
Professora Roseane Ferreira Vasconcelos – Graduada 
em História pelo Centro Universitário CESMAC 
(1993) e em Pedagogia pela Universidade Paulista 
(2010). Especialista em Gestão Escolar, Educação 
Especial, Formação para a docência, Estatística 
e Avaliação Educacional. Concursada das redes 
estadual e municipal de Maceió. Atuou como gestora 
escolar, sendo vencedora do Prêmio Gestão Escolar 
(2011). 
21. Secretaria de Estado da Segurança Pública
Flávio Saraiva – Formado em Direito e em Engenharia 
Agronômica pela Ufal. É delegado aposentado da 
Polícia Civil, com pós-graduação em Administração 
Policial pela Academia de Polícia Civil do Distrito 
Federal e Direito Público pelo Cesmac. É analista de 
Inteligência, especializado em operações especiais e 
proteção de dignitários com cursos realizados nos EUA, 
Espanha e Israel. 
22. Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvi-
mento Urbano
Mosart Amaral – Engenheiro civil formado pela UFAL, 
Mosart Amaral fez carreira trabalhando na Casal, 
desde 1985. Foi Superintendente Municipal de Obras 
e Viação, assumiu a Superintendência Municipal de 
Obras e Urbanização de Maceió, entre 2004 e 2006, 
e depois secretário municipal de Infraestrutura em 
Maceió até 2012. Desde 2015 responde pela Secretaria 
de Transportes e Desenvolvimento Urbano

Confira o primeiro escalão do governo Paulo Dantas:
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A Semana do MEI 2022, 
promovida pelo Sebrae 
Alagoas em Maceió e outros 
17 municípios alagoanos, 
será realizada de 16 a 20 de 
maio com uma vasta progra-
mação gratuita. A ação tem 
o objetivo de orientar, aten-
der, qualificar e trazer novas 
opor tunidades  para  os 
Microempreendedores Indi-
viduais (MEI) alagoanos. A 
programação contará com 
palestras, oficinas técnicas e 
apresentações culturais.  

As ações da Semana do 
MEI 2022 também chegarão 
aos municípios de Arapi-
raca, Coruripe, Delmiro 
Gouveia,  Dois  Riachos, 
Girau do Ponciano, Jequiá 
da Praia, Junqueiro, Mara-
gogi, Messias, Pão de Açúcar, 
Penedo, Poço das Trinchei-
ras, Santana do Ipanema, São 
José da Tapera, São Sebas-
tião, Taquarana e Teotônio 
Vilela. 

Em Maceió, a progra-
mação será na Praça Padre 
Cícero, no Bairro do Bene-
dito Bentes, sempre das 15h 
às 21h, disponibilizando 
atendimento com consul-
tores e bancos, capacitação, 
Feirinha do MEI e apresenta-
ções culturais. A semana terá 
início no dia 16 com a pales-
tra ‘Entenda o e-commerce e 
como realizar as suas entre-
gas’, no horário das 16h às 
18h. Às 19h, o espaço contará 
com uma demonstração de 

treino funcional, ocorrendo 
logo depois, das 20h às 21h, 
a palestra ‘Vantagens da 
Formalização’.  

No dia 17, as atividades 

começam às 16h, com a 
oficina ‘Como vender pelo 
WhatsApp’. Às 19h, os parti-
cipantes poderão acompa-
nhar uma apresentação de 

zumba e, na sequência, das 
20h às 21h, ocorrerá a pales-
tra ‘Vantagens da Formaliza-
ção’.  

No dia 18, das 16h às 18h, 
será a vez da oficina ‘Marke-
ting Digital para o MEI’. Já às 
19h, os visitantes poderão 
ver uma apresentação de 
Coco de Roda, ocorrendo 
depois a palestra ‘Vantagens 
da Formalização’, das 20h às 
21h.  

No dia 19, das 16h às 18h, 
será a vez da Oficina Canvas. 
Às 19h, o público acompa-
nha uma apresentação de 
Capoeira, encerrando o dia, 
das 20h às 21h, com a pales-
tra ‘Vantagens da Formaliza-
ção’.  

Por fim, no dia 20, das 
16h às 18h, será ministrada 
a palestra ‘Finanças do MEI’ 
e, a partir das 19h, a progra-
mação traz uma apresenta-
ção de Fitdance. Encerrando 
o dia, das 20h às 21h, mais 
uma palestra ‘Vantagens da 
Formalização’. 

“A semana do MEI já é 
uma programação tradicio-
nal do Sebrae. Anualmente 
realizamos esse evento 
com capacitações e aten-
dimento. Ela (a semana) 
tem grande relevância para 
nossas clientes, pois é o MEI 
o nosso maior número de 
atendimentos. Além de gerar 
conhecimento, geramos 
também a oportunidade de 
geração de negócio”, destaca 
a analista da Unidade de 
Relacionamento Empresa-
rial do Sebrae Alagoas, Cíntia 
Silver. 

AÇÃO tem o objetivo de orientar, atender, qualificar e trazer novas oportunidades 
para os Microempreendedores Individuais (MEI) alagoanos.Mercado

PROGRAMAÇÃO De palestras e oficinas gratuitas abrange capital alagoana e mais 17 municípios de todas as regiões do Estado

Semana do MEI leva capacitações 
para microempreendedores em AL

GARANTA AGORA SEU INGRESSO

Comprena pré-vendaE PONTUE EM DOBROno Clubeda Pipoca

PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  

*Clientes que comprarem ingressos no período de 12/05 
a 25/05 ganham pontuação em dobro no Clube da Pipoca.

ESTREIA
A PARTIR DE 26/05

PRÉ-ESTREIA
A PARTIR DE 21/05

Divulgação
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João Paulo Macena 
Savannah Comunicação Corporativa

Programação no interior

ARAPIRACA 
Em Arapiraca, a programação, 
realizada na Agência de Atendi-
mento Integrada do Sebrae no 
município, será a seguinte: 
16/05: 8h às 17h - Oficina 
Descomplica MEI (Whastapp); 
17/05: 19h às 21h - Palestra 
marketing digital para o MEI; 
18/05: 19h às 21h - Posiciona-
mento digital para empreende-
dores; 
19/05: 9h às 17h - Oficina atendi-
mento inclusivo; 
20/05: 9h às 17h - Oficina 
formação do preço de venda 
(Whastapp).  

DELMIRO GOUVEIA 
Em Delmiro Gouveia, as ativida-
des serão realizadas em formato 
remoto, via Whatsapp, seguindo 
a agenda: 
16/05: 8h às 17h - Oficina 
Descomplica MEI; 
17/05: 18h às 22h – Oficina 
Planeje a sua Empresa; 
18/05: 18h às 22h – Oficina de 
Atendimento ao Cliente; 
19/05: 18h às 22h - Oficina 
Aumente as suas Vendas; 
20/05: 08h às 17h - Oficina 
formação do preço de venda 
(Whastapp). 

PENEDO 
Em Penedo, a programação, 
realizada na Agência de Atendi-
mento Integrada do Sebrae no 
município, será a seguinte: 
16/05: 19h às 22h – Oficina 
Choque de Gestão para o MEI; 
20/05: 19h às 22h – Palestra 
Posicionamento digital para 
empreendedores.



Mais comum em crianças e adoles-
centes em idade escolar, a febre 
reumática é uma doença inflamatória 
e autoimune caracterizada por uma 
reação a uma infecção de garganta 
causada pela bactéria Streptococcus. 

Além de comprometer a saúde 
orofaríngea, a patologia também pode 
causar danos à saúde da pele, articu-
lações, cérebro e até coração. A Socie-
dade Brasileira de Cardiologia estima 
que são registrados cerca de 30 mil 
casos anuais no país - responsável por 
um terço das cirurgias cardiovascula-
res no Brasil. 

O cirurgião cardiovascular do 
Sistema Hapvida Maceió, Dr. José da 
Silva Leitão, alerta para as principais 
manifestações clínicas da doença e 
reforça a importância do diagnós-
tico precoce, que pode gerar sequelas 
cardíacas graves podendo, inclusive, 
levar à morte.

Sintomas e sinais de alerta
Dores nas articulações, princi-

palmente nos joelhos, cotovelos e 
tornozelos, fadiga, febre, gânglios 
aumentados e problemas no coração 
são algumas das principais manifesta-
ções clínicas da febre reumática. 

“A cardite reumática, por exemplo, 
leva à inflamação aguda do músculo 
do coração, podendo desencadear 
um quadro de insuficiência cardíaca 

grave. Além disso, também é capaz de 
comprometer as válvulas cardíacas, 
sendo necessário, em alguns casos, a 
realização de procedimento cirúrgico 
para corrigir as sequelas”, explica o 
médico.

Dr. José Leitão completa afirmando 
que a doença ocorre em surtos e que 
é fundamental atuar na prevenção. 
“Casos frequentes de amigdalites e 
faringites, por exemplo, devem ser 
observados com atenção”.

Tratamento
O cirurgião cardiovascular do 

Sistema Hapvida Maceió esclarece, 
também, que nem todas as crianças 
com infecções na garganta desen-
volverão a febre reumática durante a 
vida. “Apesar de ser grave, a patologia 
tem cura e, se o tratamento for reali-
zado adequadamente, as chances de 
sucesso são enormes”, complementa 
o especialista.

Se diagnosticada, o tratamento da 
febre reumática é feito com penici-
lina. “A substância tem como objetivo 
eliminar a bactéria que causa a doença, 
impedindo o desenvolvimento de 
possíveis reações imunológicas que 
podem afetar as válvulas cardíacas. 
Lembrando que interromper o trata-
mento pode causar danos irreversíveis 
ao coração, finaliza.

PATOLOGIA também pode causar danos à saúde da pele, articulações e cérebro.Saúde

DR. JOSÉ DA SILVA LEITÃO,

Cirurgião cardiovascular, alerta para as principais manifestações clínicas da doença

DOENÇA pode causar sequelas graves à saúde, como inflamação nas articulações e insuficiência cardíaca

Febre reumática é a 
causa de um terço das 
cirurgias cardiovasculares
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A Semana do MEI 2022, 
promovida pelo Sebrae 
Alagoas em Maceió e outros 
17 municípios alagoanos, 
será realizada de 16 a 20 de 
maio com uma vasta progra-
mação gratuita. A ação tem 
o objetivo de orientar, aten-
der, qualificar e trazer novas 
opor tunidades  para  os 
Microempreendedores Indi-
viduais (MEI) alagoanos. A 
programação contará com 
palestras, oficinas técnicas e 
apresentações culturais.  

As ações da Semana do 
MEI 2022 também chegarão 
aos municípios de Arapi-
raca, Coruripe, Delmiro 
Gouveia,  Dois  Riachos, 
Girau do Ponciano, Jequiá 
da Praia, Junqueiro, Mara-
gogi, Messias, Pão de Açúcar, 
Penedo, Poço das Trinchei-
ras, Santana do Ipanema, São 
José da Tapera, São Sebas-
tião, Taquarana e Teotônio 
Vilela. 

Em Maceió, a progra-
mação será na Praça Padre 
Cícero, no Bairro do Bene-
dito Bentes, sempre das 15h 
às 21h, disponibilizando 
atendimento com consul-
tores e bancos, capacitação, 
Feirinha do MEI e apresenta-
ções culturais. A semana terá 
início no dia 16 com a pales-
tra ‘Entenda o e-commerce e 
como realizar as suas entre-
gas’, no horário das 16h às 
18h. Às 19h, o espaço contará 
com uma demonstração de 

treino funcional, ocorrendo 
logo depois, das 20h às 21h, 
a palestra ‘Vantagens da 
Formalização’.  

No dia 17, as atividades 

começam às 16h, com a 
oficina ‘Como vender pelo 
WhatsApp’. Às 19h, os parti-
cipantes poderão acompa-
nhar uma apresentação de 

zumba e, na sequência, das 
20h às 21h, ocorrerá a pales-
tra ‘Vantagens da Formaliza-
ção’.  

No dia 18, das 16h às 18h, 
será a vez da oficina ‘Marke-
ting Digital para o MEI’. Já às 
19h, os visitantes poderão 
ver uma apresentação de 
Coco de Roda, ocorrendo 
depois a palestra ‘Vantagens 
da Formalização’, das 20h às 
21h.  

No dia 19, das 16h às 18h, 
será a vez da Oficina Canvas. 
Às 19h, o público acompa-
nha uma apresentação de 
Capoeira, encerrando o dia, 
das 20h às 21h, com a pales-
tra ‘Vantagens da Formaliza-
ção’.  

Por fim, no dia 20, das 
16h às 18h, será ministrada 
a palestra ‘Finanças do MEI’ 
e, a partir das 19h, a progra-
mação traz uma apresenta-
ção de Fitdance. Encerrando 
o dia, das 20h às 21h, mais 
uma palestra ‘Vantagens da 
Formalização’. 

“A semana do MEI já é 
uma programação tradicio-
nal do Sebrae. Anualmente 
realizamos esse evento 
com capacitações e aten-
dimento. Ela (a semana) 
tem grande relevância para 
nossas clientes, pois é o MEI 
o nosso maior número de 
atendimentos. Além de gerar 
conhecimento, geramos 
também a oportunidade de 
geração de negócio”, destaca 
a analista da Unidade de 
Relacionamento Empresa-
rial do Sebrae Alagoas, Cíntia 
Silver. 

AÇÃO tem o objetivo de orientar, atender, qualificar e trazer novas oportunidades 
para os Microempreendedores Individuais (MEI) alagoanos.Mercado

PROGRAMAÇÃO De palestras e oficinas gratuitas abrange capital alagoana e mais 17 municípios de todas as regiões do Estado

Semana do MEI leva capacitações 
para microempreendedores em AL

GARANTA AGORA SEU INGRESSO

Comprena pré-vendaE PONTUE EM DOBROno Clubeda Pipoca

PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  

*Clientes que comprarem ingressos no período de 12/05 
a 25/05 ganham pontuação em dobro no Clube da Pipoca.

ESTREIA
A PARTIR DE 26/05

PRÉ-ESTREIA
A PARTIR DE 21/05

Divulgação
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João Paulo Macena 
Savannah Comunicação Corporativa

Programação no interior

ARAPIRACA 
Em Arapiraca, a programação, 
realizada na Agência de Atendi-
mento Integrada do Sebrae no 
município, será a seguinte: 
16/05: 8h às 17h - Oficina 
Descomplica MEI (Whastapp); 
17/05: 19h às 21h - Palestra 
marketing digital para o MEI; 
18/05: 19h às 21h - Posiciona-
mento digital para empreende-
dores; 
19/05: 9h às 17h - Oficina atendi-
mento inclusivo; 
20/05: 9h às 17h - Oficina 
formação do preço de venda 
(Whastapp).  

DELMIRO GOUVEIA 
Em Delmiro Gouveia, as ativida-
des serão realizadas em formato 
remoto, via Whatsapp, seguindo 
a agenda: 
16/05: 8h às 17h - Oficina 
Descomplica MEI; 
17/05: 18h às 22h – Oficina 
Planeje a sua Empresa; 
18/05: 18h às 22h – Oficina de 
Atendimento ao Cliente; 
19/05: 18h às 22h - Oficina 
Aumente as suas Vendas; 
20/05: 08h às 17h - Oficina 
formação do preço de venda 
(Whastapp). 

PENEDO 
Em Penedo, a programação, 
realizada na Agência de Atendi-
mento Integrada do Sebrae no 
município, será a seguinte: 
16/05: 19h às 22h – Oficina 
Choque de Gestão para o MEI; 
20/05: 19h às 22h – Palestra 
Posicionamento digital para 
empreendedores.



Ontem Pa tarde, pela Série 
D do Brasileiro, ASA e CSE 
fizeram o primeiro Clássico 
do Interior em nível nacio-
nal. O confronto, que acon-
teceu no Estádio Coaracy 
da Mata Fonseca, em Arapi-
raca, teve de tudo: golaços, 
expulsões e confusão. Apesar 
disso, o Tricolorido conse-
guiu um grande resultado de 
virada, vencendo por 3 a 2.

Matheus Régis (2x) e 
Júnior Timbó construí-
ram a vitória palmeirense, 
enquanto Jorginho e Assis 
fizeram para o Fantasma. Já 
no quesito cartões verme-
lhos, quem ganhou foi o ASA, 
que perdeu Jorginho e Assis. 
Já o CSE teve Jean Carlos indo 
para o chuveiro mais cedo.

Apesar da derrota, não 
está tudo perdido para o 
Gigante. Os resultados da 
rodada ajudaram e o ASA 
ainda é o líder do Grupo 4, 
com nove pontos. Quem se 

deu bem mesmo foi o CSE, 
que chegou aos sete pontos e 
é o atual quinto colocado, na 
beira do G4.

Resumão
A primeira chegada já 

teve gol. Roger Gaúcho deu 
um passe para Jorginho. O 
volante experimentou, e a 
bola morreu no fundo das 
redes, logo com 11 minutos. 
Porém, a resposta veio forte, 
aos 15 minutos. O Tricolorido 
colocou uma bola na área e 
Matheus Régis pegou uma 
bomba de fora, acertando 
o canto de Renan Rinaldi e 

empatando em 1 a 1.
O jogo ficou disputado, 

mas Jorginho foi expulso no 
final do 1º tempo. Na volta 
do intervalo, o CSE cres-
ceu. Edinho estava comple-
tamente sozinho do lado 
direito e só fez pingar a bola 
na grande área, para Júnior 
Timbó chegar de cabeça, 
aos 10 minutos, e virar no 
Fumeirão: 2 a 1.

Com a virada, o ASA se 
perdeu em campo e perdeu 
Magal, que foi expulso. O 
time palmeirense aproveitou 
e abriu 3 a 1 com Matheus 
Régis.

O ex-técnico do Guarani, 
Daniel Paulista é o novo 
comandante do CRB no 
Campeonato Brasileiro da 
Série B. O anúncio oficial 
ocorreu no final da noite 
de sábado pela diretoria, 
que após o almoço já tinha 
demitido Marcelo Cabo.

Com 40 anos,  Daniel 
Paulista deixou o Guarani 
há 10 dias, embora tivesse 
a promessa da diretoria de 
fazer um trabalho continu-
ado. Mas os maus resulta-
dos neste início de Série B 
atropelaram os planos.

Agora, ele assume o CRB 

com a missão inicial de 
recuperar o time na tabela 
de classificação. Após a 
derrota para o Criciúma, 
por 3 a 0, sábado (14), em 
Santa  Catar ina,  o  t ime 
a l a g o a n o  s o m a  a p e n a s 
quatro pontos e ocupa a 
lanterna da competição.

Na oitava rodada, o CRB 
enfrenta o Londrina na 
quarta-feira, às 21h30, no 
Rei Pelé, em Maceió.

Nota oficial do Galo
O  C l u b e  d e  Re g a t a s 

Brasil informa que após a 
partida, recebeu o pedido 

de desligamento do técnico 
M a r c e l o  C a b o.  O  C R B 
concordou com o pedido 
por entender que nesse 
momento é a melhor deci-
são para ambos. Agradece-
mos os serviços prestados 
por Marcelo Cabo e deseja-
mos sucesso na carreira. 

TESTE SERÁ QUARTA-FEIRA, Contra o Londrina, no Estádio Rei Pelé.Esportes
JOVEM TREINADOR Havia sido demitido do Guarani após resultados ruins na Série B; Galo “segura” a lanterna da Série B

Daniel Paulista assume o CRB 
com a missão de salvar o time
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 Mesmo atuando com 
um jogador a mais por 
mais de metade do jogo, o 
CSA não conseguiu ir além 
do empate sem gols com o 
Operário-PR, no sábado 
(14) à noite, no Estádio Rei 
Pelé, pela sétima rodada 
do Campeonato Brasileiro 
da Série B. A torcida não 
perdoou e vaiou muito o 
time ao final do jogo.

Na tabela de classifica-
ção, a diferença de pontos 
é pequena. Enquanto o 
CSA tem sete, o Operário 
soma nove. Mas a dife-
rença é grande em termos 
de posições, porque o time 
de Alagoas segue em 18º 
lugar, e o time do Paraná 
ocupa o oitavo lugar.

No primeiro tempo, 
o CSA teve ampla vanta-
gem na posse de bola e 
tomou as iniciativas ofen-
sivas. Mas não encontrou 
o caminho para superar 
o bem armado esquema 
defensivo do Operário, 
claramente disposto a se 
defender e tentar alguma 

escapada num contra-
-ataque.

De prát ico,  pouco 
aconteceu. Só mesmo 
um chute forte de Lucas 
Marques e que o expe-
riente goleiro Vanderlei 
defendeu. O Operário só 
finalizou uma vez com 
perigo, com Paulo Sérgio, 
mas neutralizado pelo 
goleiro Marcelo Carné.

Expulsão polêmica
O  l a n c e  p o l ê m i c o 

aconteceu aos 38 minutos, 
quando o meio-campista 
André Lima foi expulso 
após receber dois cartões 
amarelos. Ele tinha rece-
bido o primeiro cartão aos 
30 minutos, numa falta, e 
depois usou o braço para 
se proteger, mas a arbitra-
gem considerou o lance 
violento. O jogador deixou 
o campo depois de muitas 
re c l a m a ç õ e s.  Me s m o 
com um homem a mais, 
o CSA não conseguiu tirar 
proveito dessa superiori-
dade e vencer em casa.

   CLÁSSICO NO INTERIOR
   CSA X OPERÁRIO

Em jogo de três expulsões, CSE 
vence ASA na Série D: 3 a 2

Azulão fica no 0 a 0, entra 
no Z-4 e time sai vaiado

Guilherme Magalhães 
Gazeta de Alagoas


